Programmet för öppen information
2013-2015
Offentliga datalager i mera omfattande
användning

Från offentlighetsprincipen till öppna data
 Rätt till information: den
nordiska
offentlighetsprincipen
från 1700-talet
 Sverige och Finland fick
världens första offentlighetslag
år 1766
 Lag om offentlighet i
myndigheternas verksamhet
(1999)

Antti Chydenius
(1729-1803)

 Öppna data –
återanvändning av
information
 PSI-direktivet 2003
 PSI-direktivets förnyelse
2013, basprincip: all
offentlig information ska
vara tillgänglig för
kommersiella och ickekommersiella syften

 Utvecklandet av nationell
öppen information policy år
2011 ->
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Målet för öppen data i Finland
 All betydande offentlig information som
den offentliga förvaltningen förvaltar över
skulle vara tillgänglig för medborgarna,
företag och hela samhället i
maskinläsbar form avgiftsfritt och engligt
tydliga användarvillkor före slutet av
detta årtionde.

pp.kk.vvvv
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Öppna data har varit en central del av
nationell politik sedan 2011












Statsrådets principbeslut 3.3.2011
Öppen information är ett av delområdena i Finlands handlingsplan 2011 – 2015.
EU öppna data strategi
Regeringsprogrammets spetsprojekt
EU PSI (Public Sector Information) direktiv och Inspire-direktiv
Det internationella partnerskapsprogrammet för öppen förvaltning (Open
Government Partnership – OGP)
Offentliga förvaltningens ICT –strategi (” Mot en effektivare användning av tjänster
och information”)
Principer och praktik för överlämnande av information –rapporten 2012
Beredningen av budgetramarna 2015 – 2018 – Anvisning för öppnandet av
datalager (23.10.2013)
ICT2015 –arbetsgruppens förslag 2013
Riksdagets framtidsutskottets vision 2030
 Open Data, Linked Open Data och Big Data - det globala utvecklandet
 Den offentliga förvaltningen som en katalysator för utveckling av service
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Öppen information – Nyckeln till samhällsutveckling
Ny affärsverksamhet och innovativa tjänster
 Råmaterial för serviceutveckling, nya möjligheter för
produktutveckling och business
Transparens, medborgarinflytande och demokrati
 Ökar myndighetverksamhets genomskinlighet
 Nya möjligheter för dialog mellan medborgarna och förvaltningen
 Tillgänglighet av information
Effektivisering av förvaltningen
 Förbättrar synlighet och användbarhet av offentliga datalager.
 Samanvändningen av information inom den offentliga
förvaltningen ska utökas
Utbildning och forskning
 Bredare användning av forskningsmaterial och bättre
tillgänglighet, nya analysmetoder av data
5

Öppningen av offentliga förvaltningens
datalager
Information med
bruksrestriktion
som baserar sig
på laget

?

Datalager
som kan öppnas

Hemligstämplad
material

Information utan
bruksrestriktion

Öppna data
-maskinläsbar
-återanvändning
-Tillgänglig
--Fri
Öppna
Linked Data
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Många betydande datalager är redan öppna
och nya datalager ska öppnas
 Öppna och kostnadsfria datalager ökar användning
Öppna datalager:
 2008 Miljöförvaltningens datalager
 2012 Lantmäteriverkets filtjänst för avgiftsfri data
 2012 Statistikcentralen, Skatteförvaltningen,
Förvaringsmakten, Metla, FINNA (Det nationella
digitala bibliotek) och Nationalgalleri
 2013 Meteorologiska institutet
 Och många andra datalager, t. ex. HRI, Tammerfors
och andra kommunernas datalager
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Programmet för öppen information
 Finansministeriets program för öppen
information (2013-2015)
 avvecklar hinder för ytterligare
användning av offentlig information och
skapar förutsättningar för öppnandet av
informationen
 förverkligas i samarbete av ministerier,
ämbetsverk, kommuner, företag samt
utvecklar- och medborgarsamfund
pp.kk.vvvv
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Programmet genomförs i samarbete
med olika aktörer





Ansbariga ministerier: VM, OKM, LVM, TEM
Andra ministerier och sektorer
Statens ämbetsverk och intitutioner
Kommunerna, Helsinki Region Infoshare HRI,
Tammerfors, Kommunförbundet
 Universitet och forskningsinstitutioner
 Företag och samfund
 Internationell samarbete (t. ex. EU)
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Öppnandet av datalager går vidare
Målet är att öppnandet av datalager blir en del av förvaltningens
normala verksamhet och att detta beaktas redan när datasystem
planeras och skaffas.
Statsfinansiella ramarna 2015-2018
 Öppnandet av datalager ska fortsättas under ramperioden.
 Syftningen att göra så många offentliga datalager som möjligt
tillgängliga för medborgare, företag, sammanslutningar, utbildning
och forskning samt andra myndigheter
Budgetförslaget 2014
 6 milj. € anslagen till öppnandet av offentliga datalager på 2014
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Nästa steg och resultat






Årliga planer för öppnandet av datalager i sammanhang med
statsfinansiella ramarna
Den nationella dataportalen (VIP / Gofore) för öppna datalager 2014
(beta versionen 2/2014: http://beta.avoindata.fi/ )
Ekosystemet för utveckling av service 2014 – 2015 (JulkICT Lab)
Enhetlig användningstillstånd för öppna data och praktik för öppandet av
datalager
Konsekvensanalys av och uppföljningsmodell för öppnandet av datalager

 Utvecklandet av samarbete mellan olika aktörer
 Mässan för öppen information i Helsinki 15.-16.9.2014
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Tack!
Frågor?

Ytterligare information:
www.finansministeriet.fi > Projekt > Programmet för öppen information

